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 .برگزار شد) 2/5/1397(عصر همان روز شرکت، در  این با همکاريبرگزار شده مین تور سو -2
   

  کنندگانتعداد شرکت   محل برگزاري  زمان برگزاري  عنوان تور آموزشی
مقایسه عملکرد کمی و 

کیفی ارقام مختلف سبزي 
  و صیفی

مرکز آموزش عالی امام   2/5/1397
  )ره(خمینی

  نفر 100

  
   :آموزشیمحورهاي 

 ،...)و  پیاز ،ملون(سبزي و صیفی نحوه کاشت بذور اصالح شده  -
 و الذکرفوقر اصالح شده واي عملکرد بذارزیابی مزرعه -
 ايعلوفهذرت آشنایی و مقایسه عملکرد ارقام  -

  . مدرسین این دوره، کارشناسان شرکت فالت بودند
مدیران و کارشناسان سازمان نظام کشاورزي، برداران بخشنفر از بهره 100 :کنندگانشرکت

مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان البرز، موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور، مؤسسه 
  جهاد کشاورزي استان البرز  تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، مدیران و کارشناسان ترویج سازمان

  

  
  شرکت فالت با همکاريومین تور آموزشی برگزار شده ستصاویري از 
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  شرکت فالت با همکاريومین تور آموزشی برگزار شده ستصاویري از 
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  شرکت شیمیایی گل سم گرگانتورهاي برگزار شده با همکاري و مشارکت  -ب
شرکت شیمیایی گل سم گرگان با پشتوانه بیش از نیم قرن فعالیت در زمینه تولید، واردات و 

- سموم و کود مورد نیاز کشاورزي کشور را در اختیار مصرف هاي کشاورزي، بخشی ازتوزیع نهاده
همچنین از فعالین تراز اول واردکننده بذر در کشور است که انواع بذور سبزي . دهدکنندگان قرار می

ضمن اینکه بذور تولیدي این شرکت . نمایدالمللی معتبر وارد و توزیع میهاي بینو صیفی را از شرکت
 1397در سال این شرکت در برگزاري دو تور آموزشی  .شناخته شده هستند "رثمین بذ"تحت عنوان 

  . شوداي داشته است که در ادامه توضیح داده میهمکاري و مشارکت فعاالنه
  

  کنندگانتعداد شرکت   محل برگزاري  زمان برگزاري  عنوان تور آموزشی
آشنایی با مدیریت بهینه 

مصرف آب در مزرعه تولید 
  سبزي و صیفیمحصوالت 

مرکز آموزش عالی امام   3/5/1397
  )ره(خمینی

  نفر 200

  
   :محورهاي آموزشی

 ،خیار، ملون، هندوانه، فلفل، کدوگوجه فرنگی، (سبزي و صیفی نحوه کاشت بذور اصالح شده  -
  ،...)و  بادمجان

 و الذکرفوقر اصالح شده واي عملکرد بذارزیابی مزرعه -
 اياي و علوفهدانهآشنایی با عملکرد ارقام ذرت  -

  .بودند کارشناسان شرکت گل سم گرگانتور مذکور مدرسین الزم به یادآوري است که 

برداران بخش کشاورزي، مدیران نفر از کشاورزان پیشرو از سراسر کشور، بهره 200 :کنندگانشرکت
، تهیه نهال و بذرو کارشناسان مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، مؤسسه تحقیقات اصالح و 

معاون امور  ،و با حضور جناب آقاي مهندس کشاورزسازمان جهاد کشاورزي استان البرز استان البرز 
   زراعت وزارت جهاد کشاورزي

  گل سم گرگانشرکت  با همکاريتصاویري از تور آموزشی برگزار شده      
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تصاویري از سخنرانی و بازدید جناب آقاي مهندس کشاورز، معاون محترم زراعت وزارت جهادکشاورزي از تور آموزشی برگزار شده 
  گل سم گرگان شرکت با همکاري
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  شرکت گل سم گرگان با همکاريتصاویري از تور آموزشی برگزار شده  

 

 


